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15 dagen / 14 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

19 april 20 € 1139

13 september 20 € 1159

4 oktober 20 € 1144

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 330

Toegang Alhambra (reserveren bij inschrijving) € 35

Opstapplaatsen: A

Dag 1 • België - Tours - Poitiers  We rijden naar Poitiers voor installatie in het ***hotel Ibis Poitiers Sud.

Dag 2 • Poitiers - San Sebastian - Derio Voor de middag begeven we ons richting de Frans-Spaanse grens. Onze gids leidt ons rond in 
San Sebastian, een van de meest aantrekkelijke steden in Noord-Spanje. In de regio Derio overnachten we in het ***hotel H.I. Express (of 
gelijkwaardig).

Dag 3 • Derio - Cartuja Miraflores - Burgos Deze ochtend kunnen de liefhebbers het klooster Cartuja Miraflores met haar indrukwekkend 
interieur bewonderen (facultatief ± € 2,5 pp). Aansluitend bezoeken we in Burgos o.a. de imposante Santa Maria kathedraal (± € 7 pp). In 
Burgos verblijven we in het ***hotel Ciudad de Burgos (of gelijkwaardig).

Dag 4 • Burgos - Segovia - Madrid In Segovia voorzien we een facultatief bezoek aan het Alcazar en de Juan II toren (± € 6 pp). Na de middag 
gaan we naar El Escorial met het kloosterpaleis van Felipe II (± € 10 pp). Nadien reizen we verder richting Madrid voor installatie in het ***hotel 
FC Villalba (of gelijkwaardig).

Dag 5 • Madrid In Madrid maken we een rondrit langs o.a. Plaza España, Museo del Prado, Puerta de Europa en brengen een facultatief bezoek 
aan de stierenarena (± € 12 pp). Wat later op de dag bezichtigen we o.a. het koninklijk paleis, de wijk Puerta del Sol, Plaza Mayor,... Vervolgens 
genieten we van wat vrije tijd.

Dag 6 • Madrid - Toledo - Marmolejo Toledo, Unesco-werelderfgoed, is een van de meest schilderachtige steden van Spanje. Na de middag 
zetten we onze rondreis verder richting Cordoba voor installatie in het ***Gran hotel Marmolejo (of gelijkwaardig).

Dag 7 • Cordoba - Sevilla In de voormiddag kunnen we ons verwonderen in de moskee La Mezquita (facultatief, ± € 17 pp). Het centrum van 
Cordoba heeft nog steeds het karakter van een oude Moorse stad, waaronder het pittoreske Barrio de la Juderia. We reizen door naar Sevilla/
Bormujos voor installatie in een ***hotel.

Dag 8 • Sevilla - Granada De kathedraal is samen met het Real Alcazar het hoogtepunt van een bezoek aan Sevilla (± € 29 pp). We kuieren 
doorheen de wijk Santa Cruz met haar schilderachtige straatjes. Nadien trekken we verder door naar Granada waar we overnachten in het 
****hotel Camino (of gelijkwaardig). 

Dag 9 • Granada Samen met onze gids wandelen we door de fascinerende Moorse wijk Albaicin. ’s Avonds is er een facultatieve Flamenco-
show gepland (± € 32 pp).

Dag 10 • Granada Voor de middag bezoeken we facultatief (en onder voorbehoud van beschikbaarheid) het Alhambra: dé topattractie van 
Granada! Mooie paleizen, verfijnde afwerking van de interieurs, fonteinen en waterpartijen (te boeken bij reservering). Aansluitend is er een 
vrije namiddag.

Dag 11 • Granada - Valencia Via Murcia trekken we richting Valencia, waar we genieten van onze vrije tijd in de historische binnenstad. Nadien 
installeren we ons in het ***hotel Ciscar (of gelijkwaardig).

Dag 12 • Valencia - Barcelona - Costa del Maresme Vandaag staat Barcelona op ons programma. We maken een eerste kennismaking met 
de stad, wandelen in de Barri Gotic en genieten van vrije tijd op en rond de Ramblas. In de Costa del Maresme logeren we in een ***hotel.

Dag 13 • Barcelona We maken een stadsrondrit langs o.a. de Plaza Catalunya en de befaamde gebouwen van Gaudi, waaronder de Sagrada 
Familia. We passeren vervolgens o.a. langs Camp Nou, het olympisch stadion, het kasteel van Montjuic en Pueblo Espanyol. U heeft de 
mogelijkheid om dit Spaanse ‘dorpje’ te ontdekken (± € 13 pp).

Dag 14 • Costa del Maresme - Lyon We rijden richting Lyon voor installatie in het ***hotel Kyriad Lyon Est Stadium.

Dag 15 • Lyon - België We doorkruisen Bourgondië. Na de lunch keren we terug naar België.

HOTELS*** & ****
Ligging: meestal vrij centraal en toch rustig gelegen 
Uitrusting: mooie hotels, met restaurant, bar, salon en veelal met lift, mooi en 
comfortabel ingerichte kamer met bad of douche, toilet, telefoon, tv, veelal 
met airco 
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds nationale en internationale 3-gangen 
maaltijden

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR 
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 15e dag het ontbijt 
• Gebruik van draadloze headset voor bepaalde stadsbezoeken 
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België  
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GROTE SPANJE RONDREIS

Spanje - Frankrijk


